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บทคัดยJอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาสภาพปKจจุบัน สภาพที่พึงประสงค 2)เพื่อศึกษา
แนวทางการจั ดระบบสารสนเทศงานวิ ชาการในสถานศึก ษา สั ง กัดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแกOน เขต 2 กลุOมตัวอยOางที่ใชQในการวิจัย คือ ผูQบริห ารสถานศึ กษา ครูผูQมี หนQาที่
รับผิดชอบจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษาและครูวิชาการ จํานวน 141 คน เครื่องมือ
ที่ใชQในการเก็บขQอมูลเปWนแบบสอบถามมาตรประมาณคOา 5 ระดับ สถิติที่ใชQในการวิเคราะหขQอมูล ไดQแกO
คOารQอยละ คOาความถี่ คOาเฉลี่ย และดัชนีความตQองการจําเปWนแบบปรับปรุง
ผลการวิจัยพบวOา 1. สภาพปKจจุบันของการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 2 โดยภาพรวมอยูOในระดับปานกลาง
และสภาพที่พึง ประสงคของการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูOใน
ระดับมากที่สุดและดัชนีความตQองการจําเปWนของการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา
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ดQานที่มีความตQองการจําเปWนสูงสุด คือ ดQานการพัฒนากระบวนการเรียนรูQรองลงมา คือ ดQานการวัดผล
ประเมินผลและการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนสOวนดQานที่มีความสําคัญนQอยที่สุด คือ ดQานการนิเทศ
การศึกษา 2. แนวทางการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 2 คือ 1)ผูQบริหารควรตรวจสอบขQอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับขั้นตอน
การออกแบบการเรียนรูQที่สอดคลQองกับศักยภาพและบริบทของผูQเรียน 2)ผูQบริหารควรเก็บรวบรวม
ขQอมูล หลักฐาน เอกสารวิชาการที่แสดงพัฒนาการและตัดสินผลการเรียนของผูQเรียน 3)ผูQบริหารควร
นําขQอมูลสารสนเทศไปใชQในการวัดและประเมินผลไปจัดทําเอกสาร ปพ.1-7 4)ผูQบริหารสถานศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาใหQ เหมาะสม มีที่ จัดเก็บสารสนเทศเพื่อการพัฒนาปรับปรุ งหลั กสูตร
สถานศึกษาที่ชัดเจน แนOนอน สะดวกตOอการคQนหา และ 5)ผูQบริหารควรนําเสนอขQอมูลสารสนเทศใน
รูปแบบเอกสาร วารสาร แผOนพับ ปoายนิเทศ วิเคราะหขQอมูลจากการติดตามผลการนิเทศ
คําสําคัญ : 1. แนวทาง 2. การจัดระบบสารสนเทศ 3. งานวิชาการในสถานศึกษา
ABSTRACT
The objective of the research article were 1) to study the current situation, the
desirable condition, 1) to study guidelines for academic information system management
in educational institutions under KhonKaen Primary Educational Service Area Office
2. The sample group used in this research consisted of school administrators, teachers
who are responsible for academic information system management in educational
institutions and academic teachers with the total number of 141 people. The tool
used for data collection comprised a 5-level rating scale questionnaire. The statistics used
for data analysis comprised percentage, frequency, mean and PNIModified Index.
The research results were found that: 1. The current situation of academic
information system management in educational institutions under KhonKaen Primary
Educational Service Area Office 2, in overall, was rated at a moderate level, and the
desirable condition of academic information system management in educational
institutions under KhonKaen Primary Educational Service Area Office 2, in overall, was
found at the highest level and PNI modified index of academic information system
management in educational institutions under KhonKaen Primary Educational Service
Area Office 2 was found that the aspect with the highest need was the development
of learning process, followed by evaluation and credit transfer, while the least
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important aspect was educational supervision. 2. Guidelines for academic information
system management in educational institutions under the Office of KhonKaen Primary
Educational Service Area 2 were found as follows: 1) The administrators should examine
information about learning design process consistent with the potential and context
of the learners. 2) The administrators should collect information, evidence, academic
documents showing development and students' grades. 3) The administrators should
apply information to measure and evaluate to prepare documents for document 1-7
4) The administrators should improve curriculum of educational institutions to be suitable
with information technology storage for curriculum development clearly, definitely
and easily for searching. 5)The administrators should present information of information
technology in form of documents, journals, brochures, information signs, analyze data
from monitoring, supervision results.
Keywords : 1. Guidelines 2. Information System Management 3. Academic Affairs in
Educational Institutions
1. ความสําคัญและที่มาของปdญหาที่ทําการวิจัย
การพั ฒนาคุณภาพการศึ กษาใหQ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ด จําเปW นตQองมี การวางแผนกลยุ ทธ
ในการพัฒนาที่ดี ซึ่งในการวางแผนกลยุทธใหQเกิดประสิทธิผลที่ดีนั้น สารสนเทศถือเปWนสิ่งที่สําคัญที่จะทํา
ใหQผูQกําหนดกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถที่จะกําหนดกลยุทธไดQอยOางมีประสิทธิภาพ
เกิ ดประสิ ท ธิ ผ ลแตO โ ดยสภาพปK จ จุ บั นพบวO า การบริ ห ารจั ดการในทุ ก ระดั บ มี ขQ อ มู ล จํ านวนมาก
แตOไมOสามารถนํามาใชQเปWน สารสนเทศดQวยสาเหตุที่เกิดจากขQอมูลตO างๆ ยังขาดกระบวนการวิเคราะห
สังเคราะหใหQตรงกับผูQใชQงานสารสนเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561 : 16)
นวั ต กรรมและความกQ าวหนQ าของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล อยO า งกQ า วกระโดด กO อใหQ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยOางฉับพลัน(Disruptive technology) ซึ่งนอกจากจะสOงผลกระทบตOอระบบ
เศรษฐกิจแลQว ยังสOงผลกระทบตOอการดํารงชีวิตของประชาชนในประเทศตOางๆ ทั่วโลก ที่ตQองเผชิญกับ
เทคโนโลยีดิจิ ทั ลในชีวิตประจํ าวันมากมาย ทั้ ง ดQานการเรียนการสอนในสถานศึก ษา การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเดินทาง การใชQขQอมูลขOาวสาร เพื่อการบริหารและการจัดการ การทํางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเกี่ยวขQองกับทุกเรื่องในชีวิตประจําวัน และการสOงเสริมการมีสOวนรOวมในการ
จัดการศึกษาของทุกภาคสOวนการสOงเสริมการใชQประโยชนของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษารวมทั้ง
การมีระบบขQอมูลและสารสนเทศที่มีความถูกตQองสมบูรณและเปWนปKจจุบันสามารถบูรณาการเชือ่ มโยง
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กับระบบฐานขQอมูลของกระทรวงและหนOวยงานตOางๆที่ครอบคลุมดQานสาธารณสุขสังคมภูมสิ ารสนเทศ
และการศึกษาเพื่อใหQ มี ระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ ครอบคลุ มถูกตQองและเปWนปKจจุ บันเพื่ อการ
วางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามและประเมินผลแผนการศึกษาแหOงชาติ พ.ศ.2560–2579
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 18)
จากสภาพปKญ หาของสํานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 2 พบวO า
โรงเรียนมีการจัดเก็บสารสนเทศงานวิชาการยังไมOเปWนระบบ ขQอมูลกระจัดกระจาย ไมOเปWนปKจจุบัน
มีความลOาชQาในการสืบคQนขQอมูลและการนําสารสนเทศงานวิชาการไปใชQ สารสนเทศงานวิชาการไมO
ครบถQ วน ไมO ตรงกั บ ความตQ อ งการของผูQใชQ ร ะบบขQ อ มู ล สารสนเทศ ยั ง ขาดการดู แลเอาใจใสO จ าก
บุคลากร และบุ คลากรยั ง ขาดความรูQ ความเขQ าใจ ความสามารถในการใชQ ร ะบบสารสนเทศงาน
วิชาการ ดังที่รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกOน เขต 2 พบวOา ผูQบ ริหารสถานศึก ษาควรตระหนั กถึงความจําเปWนในการใชQส ารสนเทศทาง
การศึกษาที่ตQองเปWนขQอมูลที่ทันสมัย ทันความตQองการใชQ จึงไดQมีนโยบาย ดQานการสรQางโอกาสความ
เสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผOานเทคโนโลยีดิจิทลั โดย
บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหQสามารถใชQประโยชนรOวมกันทั้งดQานโครงสรQางพื้นฐาน และ
ระบบเครือขOายดQานระบบขQอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาดQานสื่อและองคความรูQรวมถึงการพัฒนา
บุคลากรใหQใชQเทคโนโลยีดิจิทัลอยOางสรQางสรรค และรูQเทOาทันการเปลี่ยนแปลง (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 2, 2561 : 40) อีกทั้งการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษายัง
พบปKญหาบางประการจากงานวิจัยของ พรรณนิภา ภูผาดาว (2559 : 134) ไดQศึกษาการพัฒนาแนว
ทางการจั ด ระบบสารสนเทศงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 24 พบวOา สภาพปKญหาระบบขQอมูลสารสนเทศยังขาดการดูแลเอาใจใสOจากบุคลากร
และบุคลากรยังขาดความรูQ ความเขQาใจ ความสามารถในการใชQระบบสารสนเทศงานวิชาการ การเก็บ
รวบรวมขQอมูลไมOเปWนระบบ ขาดการตรวจสอบวิเคราะห บางสOวนไมOเปWนปKจจุบันทันกับความตQองการ
ใชQในแตOละชOวงเวลา ไมOสะดวกในการสืบคQน ดังนั้น หากผูQบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการ
จัดการระบบสารสนเทศ รวมทั้งสามารถใชQเครือขOายภายในองคการหรือสถานศึกษาเอง และเครือขOาย
อินเทอรเน็ตไดQอยOางมีประสิทธิภาพเทOาทันความเปลี่ยนแปลงใหQ ความสําคัญในการปรับปรุงขQอมู ล
สารสนเทศเพื่อใหQร ะบบสารสนเทศที่ใชQ มีความเปWนปKจจุ บัน ถูก ตQอง และสามารถเรียกใชQ เพื่อ การ
กําหนดนโยบาย การวางแผน ติดตามงาน พัฒนาผูQเรี ยน และทํางานดQ านการศึ กษาหรือ ดQานตOางๆ
ที่เกี่ยวขQองใหQไดQสมคุณคOาเกิดประโยชน นอกจากนี้ยังตQองจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนดQานการเรียน
การสอนสOงเสริมและพัฒนาบุคลากรในการใชQสารสนเทศและการติดตามประเมินและสOงเสริมการใชQ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดั ง นั้ น ผูQ บ ริ ห ารสถานศึ กษาจึ ง มี ความจํ าเปW นที่ จะตQ อ งทราบแนวทางการ
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จัดระบบสารสนเทศงานวิ ชาการในสถานศึ กษา เพื่ อใหQ การบริ ห ารสถานศึก ษาดQ านการจั ดระบบ
สารสนเทศงานวิชาการมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูOความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาไดQอยOางยั่งยืน
ดังนั้น ผูQวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องแนวทางการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 2 เพื่อนําผลการวิจัยครั้งนี้มาใชQเปWน
แนวทางในการนําระบบสารสนเทศมาใชQในงานวิชาการ แกQปKญหาการจัดระบบสารสนเทศและปKญหา
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการใหQเปWนระบบ ขQอมูลถูกตQอง ครบถQวน เปWนปKจจุบัน สืบคQนไดQงOาย
ตรงกั บ ความตQ อ งการของผูQใชQ และเปW นขQ อ มู ล ที่ใชQในการตั ดสิ นใจในการวางแผนพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษาตOอไป
2. วัตถุประสงคeของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปKจจุบัน สภาพที่พึงประสงคของการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 2
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 2
3. ประโยชนeที่ไดXรับจากการวิจัย
3.1 บุคลากรทางการศึกษาไดQแนวทางในการนําขQอมูลไปใชQในการวางแผนการดําเนินงาน
เพื่อสOงเสริมการดําเนินงานการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 2 ใหQมีประสิทธิภาพ
3.2 เปWนขQอมูลใหQกับผูQบริหารสถานศึกษาไดQมีแนวทางการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการ
ในสถานศึกษา เกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษาใหQเปWนระบบ และถูกตQอง
3.3 เปW นขQ อ มู ล ใหQ กั บ สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแกO น เขต 2 หรื อ
หนOวยงานที่เกี่ยวขQองไดQมีแนวทางการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา เกี่ยวกับการ
จัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษาใหQเปWนระบบ และถูกตQอง
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปWนการวิจัยแบบผสมผสาน ระหวOางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุOมตัวอยOางที่ใชQในการวิจัย คือ ผูQบริหารสถานศึกษา จํานวน 40 คน ครูผูQมีหนQาที่รับผิดชอบการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษาจํานวน 61 คน และครูฝ€ายงานวิชาการ จํานวน 40 คน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 2 รวมทั้งสิ้น 141 คน กําหนดขนาดของกลุOมตัวอยOางจาก
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สูตรทาโรO ยามาเนO (Taro Yamane) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนในการสุOม .05 และดQวยวิธีการสุOมตัวอยOาง
แบบแบOงชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชQในการวิจัยเชิงปริมาณ เปWนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคOา (Rating Scale)
5 ระดับ การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา(Content Validity) ตรวจสอบความเหมาะสมของ
เนื้ อ หา ความถู ก ตQ อ งของภาษาที่ ใ ชQ โ ดยการหาคO า ดั ช นี ค วามสอดคลQ อ งระหวO า งขQ อ คํ า ถามกั บ
วัตถุประสงค (Index of item – Objective Congruence : IOC) พิจารณาคัดเลือกขQอคําถามที่มีคOา
IOC ตั้งแตO 0.05 ขึ้นไป ที่แสดงวOาขQอคําถามนี้สอดคลQองกับจุดมุOงหมายหรือเนื้อหาที่ตQองการ โดยผล
การวิเคราะหพบวOา คOา IOC มีคOาตั้งแตO 0.67 ถึง 1 หลังจากผูQวิจัยไดQทําการปรับปรุงแกQไขแบบสอบถาม
ตามขQอเสนอแนะตOางๆ ของผูQเชี่ยวชาญแลQวนําเสนอตOออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูQเชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบพิจารณาความถูกตQอง และปรับแกQ กOอนนําไปทดลองใชQ(Try Out) หลังจากนั้นไดQนํา
ขQอมูลที่เก็บรวบรวมไดQไปหาคุณภาพของเครื่องมือ พบวOา มีคOาสัมประสิทธิ์แอลฟา(α) ของครอนบาค
(Cronbach Alpha Coefficient) มีคOาเทOากับ 0.96 แสดงวOา มีความเชื่อถือไดQสูงจากนั้นนําผลคุณภาพ
ของเครื่องมือที่ทดลองใชQไปใหQอาจารยที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธและผูQเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบพิ จารณา
ความถูกตQอง แลQวผูQวิจัยไดQนําแบบสอบถามมาปรับแกQและนําไปเก็บรวบรวมขQอมูลเชิงประจักษ
การเก็บรวบรวมขQอมูลของการวิจัยโดยใชQแบบสอบถาม การวิเคราะหขQอมูล 1)การวิเคราะห
ขQอมูลเบื้องตQ นโดยใชQสถิติเชิงบรรยายเพื่ออธิบายคุ ณลักษณะทั่วไปของผูQตอบแบบสอบถามโดยใชQ
โปรแกรมคอมพิวเตอร สถิติที่ใชQในการศึกษา ไดQแกO คOาความถี่ และรQอยละ 2)การวิเคราะหสภาพปKจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงคของการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา สถิติที่ใชQในการวิจัย
ไดQแกO คOาเฉลี่ย และสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3)การวิเคราะหหาความตQองการจําเปWนของการจัดระบบ
สารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา สถิติที่ใชQในการวิจัย ไดQแกO การหาคOาดัชนีความตQองการจําเปWน
แบบปรับปรุง 4)ตรวจสอบรOางแนวทางการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา โดยวิเคราะห
เนื้อหาแลQวบรรยายขQอมูลที่ไดQจากการศึกษา โดยผูQเชี่ยวชาญ จํานวน 7 ทOาน และ 5) สรุปแนวทางการ
จัดระบบสารสนเทศงานวิ ชาการในสถานศึก ษา สัง กัดสํานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
ขอนแกOน เขต 2
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะหสภาพปKจจุบันของการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 2
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ตารางที่ 1 สภาพปKจจุบันสภาพที่พึงประสงคและความตQองการจําเปWนของการจัดระบบสารสนเทศงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 2
โดยภาพรวมและรายดQาน
การจัดระบบ
สารสนเทศงาน
วิชาการ
ในสถานศึกษา
1. ดQ า น ก า ร พั ฒ น า
ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
สถานศึกษา
2 . ดQ า น ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการเรียนรูQ
3 . ดQ า น ก า ร วั ด ผ ล
ประเมิ น ผลและการ
ดํ า เนิ น การเที ย บโอน
ผลการเรียน
4. ดQ า นการวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใสถานศึกษา
5 . ด Qา น ก า ร น ิเ ท ศ
การศึ ก ษา
รวม

สภาพปdจจุบัน

สภาพที่พึงประสงคe

PNI

ระดับ

modifieds

S.D.

ระดับ

S.D.

ระดับ

3.53 0.18

มาก

4.76 0.17

มาก
ที่สุด

0.34

4

3.52 0.33

มาก

4.84 0.18

0.37

1

3.46 0.50

ปาน
กลาง

4.71 0.30

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

0.36

2

3.25 0.37

ปาน
กลาง

4.40 0.25

มาก

0.35

3

3.34 0.34

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

4.42 0.29

มาก

0.32

5

4.62 0.16

มาก
ที่สุด

0.35

x

3.41 0.20

x

จากตารางที่ 1 พบวOา สภาพปKจจุบันของการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOนเขต 2โดยภาพรวมอยูOในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปWนรายดQานพบวOา ดQานที่มีคOาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดQานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
รองลงมาคือดQานการพัฒนากระบวนการเรียนรูQสOวนดQานที่มีคOาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดQานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
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5.2 สภาพที่พึ งประสงคของการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา สังกั ด
สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแกO น เขต 2 โดยภาพรวมอยูOใ นระดั บ มากที่ สุ ด
เมื่อพิจารณาเปWนรายดQาน พบวOา ดQานที่มีคOาเฉลี่ยสูงสุดคือดQานการพัฒนากระบวนการเรียนรูQรองลงมา
คือดQานการพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึก ษาสOวนดQานที่มีคOาเฉลี่ยต่ําสุ ดคือ ดQานการวิจั ยเพื่อ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ดัชนีความตQองการจําเปWนของการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการ
ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแกO น เขต 2 โดยภาพรวม
คOาเฉลี่ย (PNI modifieds) เทOากับ 0.35 และเมื่อพิจารณารายดQานพบวOา ดQานที่มีความตQองการจําเปWน
สู ง สุ ด คื อ ดQ านการพั ฒ นากระบวนการเรี ยนรูQ ร องลงมา คื อ ดQ านการวั ดผลประเมิ นผลและการ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนดQานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาดQานการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาดQานการนิเทศการศึกษา
5.3 แนวทางการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึก ษาขอนแกOน เขต 2 คื อ 1)ผูQบริ หารควรตรวจสอบขQ อมูล สารสนเทศเกี่ยวกั บ
ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรูQที่สอดคลQองกับศักยภาพและบริบทของผูQเรียน 2)ผูQบริหาร ควรเก็บ
รวบรวมขQ อ มู ล หลั ก ฐาน เอกสารวิ ชาการที่ แสดงพั ฒ นาการ และตั ดสิ นผลการเรี ยนของผูQ เ รี ยน
3)ผูQ บ ริ ห ารควรนํ า ขQ อ มู ล สารสนเทศไปใชQ ใ นการวั ด และประเมิ น ผลไปจั ด ทํ า เอกสาร ปพ.1-7
4) ผูQบริหารสถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาใหQเหมาะสม มีที่จัดเก็บสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาปรั บปรุงหลัก สูตรสถานศึ กษาที่ชัดเจน แนOนอน สะดวกตOอการคQนหา และ 5)ผูQ บริ หารควร
นําเสนอขQอมูล สารสนเทศในรูปแบบเอกสาร วารสาร แผOนพับ ปoายนิเ ทศ วิเคราะหขQอมูลจากการ
ติดตามผลการนิเทศ
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 สภาพปKจจุบันของการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 2 โดยภาพรวมอยูOในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปWนเพราะ
ผูQบ ริ ห ารสถานศึ ก ษาบางแหOง มี ก ารจั ดเก็ บสารสนเทศงานวิ ชาการยั งไมO เ ปWนระบบ ขQ อ มู ลกระจั ด
กระจาย ไมOเปWนปKจจุบัน มีความลOาชQาในการสืบคQนขQอมูลและมีการนําสารสนเทศงานวิชาการไปใชQQไมO
ครบถQวน ไมOตรงกับความตQองการของผูQใชQระบบขQอมูลสารสนเทศยังขาดการดูแลเอาใจใสOจากบุคลากร
และบุ คลากรยั ง ขาดความรูQ ความเขQ า ใจ ความสามารถในการใชQ ร ะบบสารสนเทศงานวิ ช าการ
จึงสOงผลกระทบตOอสภาพการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูOในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น ผูQบริหารสถานศึกษาควรตระหนักถึงความจําเปWนในการใชQสารสนเทศทางการศึกษา
ที่ตQองเปWนขQอมูลที่ทันสมัย ทันความตQองการใชQ สรQางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึ กษา เพิ่ม โอกาสทางการศึกษาผOานเทคโนโลยีดิจิทัลโดยบู รณาการเทคโนโลยี ดิจิทั ลเพื่ อ
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การศึกษาใหQสามารถใชQ ประโยชนรOวมกันทั้งดQานโครงสรQ างพื้นฐาน และระบบเครือขOายดQ านระบบ
ขQอมูล สารสนเทศเพื่อ การศึกษาดQานสื่อและองคความรูQร วมถึง การพัฒนาบุคลากรใหQใชQ เทคโนโลยี
ดิจิทัลอยOางสรQางสรรค และรูQเทOาทันการเปลี่ยนแปลงสอดคลQองกับงานวิจัยของ พรรณนิภา ภูผาดาว
(2559 : 89) การจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 พบวOา โดยภาพรวมอยูOในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดQานพบวOา การนํา
ผลลัพธสารสนเทศไปใชQการประมวลผลขQอมูล และจัดเก็บขQอมูลสารสนเทศ อยูOในระดับปานกลาง
สอดคลQองกับ งานวิจัยของ ธนพล สีสุข (2556 : ข) ไดQศึกษาสภาพและปKญหาการจัดการระบบสารสนเทศ
ของผูQบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอOางทอง พบวOา สภาพและ
ปK ญ หาการจั ดการระบบสารสนเทศของผูQ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยภาพรวมอยูO ในระดั บ ปานกลาง
สอดคลQ องกับงานวิ จั ยของ จิตราภรณ อนั นตภู มิ และนิ ยดา เปยมพื ชนะ (2563 : ข) ไดQ ศึกษาการใชQ
เทคโนโลยีส ารสนเทศในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ยนขนาดเล็ ก สั งกั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาฬสิ นธุ เขต 3 โดยภาพรวมพบวO าสภาพปK จ จุ บั นของการใชQ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริ หารสถานศึ ก ษาของโรงเรียนขนาดเล็ ก สั งกั ดสํานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 โดยภาพรวมพบวOาอยูOในระดับปานกลาง
6.2 สภาพที่ พึง ประสงคของการจัดระบบสารสนเทศงานวิ ชาการในสถานศึ กษาสัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 2 พบวOา โดยภาพรวมอยูOในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้อาจเปWนเพราะ ผูQบริหารสถานศึกษา ครูผูQรับผิดชอบจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา และครู
วิ ช าการ มี ความพึ ง ประสงคใหQ ผูQ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทุ ก แหO ง ควรสรQ า งความตระหนั ก และใหQ
ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษาอยOางจริงจัง เพื่อเสริมสรQาง
ทักษะ และความคลOอ งตั วในการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึก ษา ในการแสวงหา
ความรูQ เ พื่ อ พัฒ นาตนเองอี ก ทั้ ง ครู ผูQ สอนมี ก ารจั ดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึ ก ษาไดQ
ครบถQ วน ถูก ตQ อง เปW นระบบ รวมทั้ งควรกํ าหนดแนวทางการจัดระบบสารสนเทศงานวิ ชาการใน
สถานศึกษาใหQเห็นเปWนรูปธรรมอยOางชัดเจน สอดคลQองกับงานวิจัยของ บุญฤทธิ์ ตุQมพงค (2561 : ข)
ไดQศึกษาความตQองการจําเปWนและแนวทางในการพัฒนาทักษะดQานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีของ
ผูQบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พบวOา โดยภาพรวมอยูO
ในระดับมากที่สุด ความตQองการจําเปWนของทักษะดQานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ของผูQบริหาร
สถานศึกษาสูงสุด คือ ดQานสารสนเทศและดQานเทคโนโลยี สOวนลําดับที่ 3 คือ ดQานสื่อ สอดคลQองกับ
งานวิจัยของ จิตราภรณ อนันตภูมิและนิยดา เปยมพืชนะ (2563 : 134) ไดQศึกษาการใชQเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริ หารสถานศึ ก ษาของโรงเรียนขนาดเล็ ก สั งกั ดสํานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 พบวOาสภาพที่พึงประสงคของการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3
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โดยภาพรวมพบวOาอยูOในระดับมาก สอดคลQองกับงานวิจัยของ พรรณนิภา ภูผาดาว (2559 : 89) ไดQศึกษา
การพั ฒนาแนวทางการจัดระบบสารสนเทศงานวิ ชาการในสถานศึ ก ษาสั ง กั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบวOา สภาพที่พึงประสงคโดยภาพรวมอยูOในระดับมาก
6.3 ความตQอ งการจําเปWนของการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึก ษา สังกั ด
สํานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษาขอนแกOน เขต 2 โดยภาพรวมพบวO าคOาดัชนี ของความ
ตQองการจําเปWน(PNIModifieds) เฉลี่ยเทOากับ 0.35 และเมื่อพิจารณาเปWนรายดQาน พบวOา ดQานการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรูQ เปW นดQานที่ มีความตQ องการจําเปWนของการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 2 สูงเปWนอันดับหนึ่ง โดยมี
คOาความตQองการจําเปWน (PNIModifieds) เทOากับ 0.37 ทั้งนี้อาจเปWนเพราะผูQบริหารสถานศึกษา ครูผูQมี
หนQาที่รับผิดชอบจัดระบบสารสนเทศและครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกOน เขต 2 มีความตQองการจําเปWนเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา
ดQานการพัฒนากระบวนการเรียนรูQ เชOน ควรมีการเก็บรวบรวมขQอมูลการพัฒนากระบวนการเรียนรูQ
โดยใหQครูและนักเรียนสามารถสืบคQนขQอมูลไดQอยOางรวดเร็วควรมีการจัดเตรียมเครื่องมือ วางแผนและ
จัดทําปฏิทินการดําเนินงานอยOางชัดเจน ควรมีการตรวจสอบขQอมูลการพัฒนากระบวนการเรียนรูQเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตQองของขQอมูลและความเปWนปKจจุบันของขQอมูลควรมีการประมวลผลขQอมูลการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูQมาใชQเปWนเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรูQ และจัดเก็บขQอมูล
และสารสนเทศการพัฒนากระบวนการเรียนรูQ โดยการจัดเก็บรักษาขQอมูลและสารสนเทศที่มีอยูOหรือที่
ไดQมาอยOางมีระบบ เพื่อสะดวกตOอการนํามาประมวลผล หรือนํามาใชQประโยชน และสามารถแกQไข
ปรับปรุงใหQเปWนปKจจุบันไดQงOาย อาทิ แฟoมขQอมูลอิเลคทรอนิคสแฟoมภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเปWนตQน
สอดคลQองกับงานวิจัยของ จิตราภรณ อนันตภูมิ, นิยดา เปยมพืชนะ (2563 : 103-104) ไดQศึกษา
การใชQเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 พบวOา ความตQองการจําเปWนของการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ดQานการบริหารงานวิชาการ คือ การใชQเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โดยใหQครูและนักเรียนสืบคQนขQอมูลและใชQเทคโนโลยีในการผลิตสื่อ
การสอน ดําเนินการจัดเก็บฐานขQอมูลสารสนเทศอยOางตOอเนื่องพรQอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
การจั ดเก็ บ ขQ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ นํ าไปจั ดทํ ารายงานการประเมิ นตนเอง(SAR) ของสถานศึ ก ษา
การสOงเสริมความรูQเกี่ยวกับการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศดQานงานวิชาการใหQกับชุมชน การใชQเทคโนโลยี
สารสนเทศเก็บรวบรวมขQอมูลเกี่ยวกับความตQองการของนักเรียน สังคม ชุมชน และทQองถิ่นเพื่อใชQ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
6.4 แนวทางการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแกO น เขต 2 โดยภาพรวม พบวO า มี คO า ดั ชนี ค วามตQ อ งการจํ า เปW น
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(PNIModifieds) เทOากับ 0.37 ดQานพัฒนากระบวนการเรียนรูQ เปWนดQานที่มีความตQองการจําเปWนของการ
จัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา สูงเปWนอันดับหนึ่ง ซึ่งผลการตรวจสอบรOางแนวทางทั้ง
5 ดQาน พบวOา มีความถูกตQอง มีความเหมาะสม และมีความเปWนไปไดQ โดยมีแนวทางการจัดระบบ
สารสนเทศงานวิชาการในสถานศึ กษา ดQานการพัฒนากระบวนการเรียนรูQ คือ ผูQบ ริหารควรมีการ
ตรวจสอบขQ อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับขั้ นตอนการออกแบบการเรี ยนรูQ ที่สอดคลQองกับศั กยภาพและ
บริบทของผูQเรียน จัดการเรียนรูQที่หลากหลายควรมีการวางแผนเก็บขQอมูลสารสนเทศงานวิชาการเพื่อ
จัดทําแผนจั ดการเรียนรูQ เปW นการเตรี ยมการที่จะจัดกิจ กรรมการเรียนรูQตOางๆ ใหQ แกOผูQเ รียนจั ดเก็ บ
ทะเบี ยนบนทึก การเขQ ารับ การอบรม สั ม มนาและการศึ ก ษาตO อ ของครู ผูQบ ริ ห ารควรจั ดเก็บ ขQ อ มู ล
สารสนเทศเกี่ยวกับการใชQสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการใชQสารสนเทศตรวจแผนการจัดการ
เรียนรูQของครูทุกคนเพื่อนําไปใชQในกระบวนการบริหารไดQอยOางเหมาะสม สอดคลQองกับงานวิจัยของ
พรรณนิภา ภูผาดาว (2559 : 89) ไดQศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 พบวOา ดQานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูQ มีแนวทางพัฒนาดังนี้ มีบันทึกการสOงตรวจแผนการจัดการเรียนรูQของครูทุกคนตOอผูQบริหารกOอน
ทําการสอน มีทะเบียนสื่อการเรียนการสอนเพื่อบริการในการพัฒนาการเรียนรูQแกOครูทุกคน มีการ
สรุปผลการใชQสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูQของครูทุกคน มีการสรุปผลการสOงเสริมใหQครู
จัดกระบวนการเรียนรูQตามหลักสูตรสถานศึกษามีที่จัดเก็บทะเบียนบันทึกการสOงตรวจแผนการจัดการ
เรียนรูQของครูทุกคน มีที่จัดเก็บทะเบียนบันทึกการเขQารับการอบรม สัมมนาและการศึกษาตOอของครูมี
การใชQสารสนเทศการตรวจแผนการจัดการเรียนรูQของครูทุกคน จัดทําคูOมือการปฏิบัติงานสารสนเทศใน
แตOละกลุOมงานอยOางชั ดเจน สอดคลQ องกับงานวิจัยของ จิ ตราภรณ อนันตภูมิ และนิยดา เปยมพืชนะ
(2563 : 112) ไดQศึกษาการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 พบวOา ดQานการบริหารงานวิชาการ
ผูQบริหารควรสOงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูQการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศควรสOงเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูQการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการกับกลุOมเครือขOายเพื่อความเขQมแข็งทางวิชาการควร
สOงเสริมการเปWนชุมชนการเรียนรูQทางวิชาชีพ (PLC) ใหQมีความหลากหลายในยุคไทยแลนด 4.0 เชOน
สเต็มศึกษา Active Learning เปWนตQนควรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหQเหมาะสมกับความตQองการของสถานศึกษา
7. ขXอเสนอแนะ
7.1 ขQอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 ควรมุOงเนQนพัฒนากระบวนการเรียนรูQ โดยการตรวจสอบขQอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรูQที่สอดคลQองกับศักยภาพและบริบทของผูQเรียน
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7.1.2 ควรดําเนินการวัดผลประเมินผลและการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน และ
จัดเก็บสารสนเทศขQอมูล หลักฐาน เอกสารวิชาการที่แสดงพัฒนาการ และตัดสินผลการเรียนของผูQเรียน
7.1.3 ควรสO ง เสริ ม และพั ฒ นาการวิ จั ยเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
และขQอมูลสารสนเทศไปใชQในการวัดและประเมินผลไปจัดทําเอกสาร ปพ.1-7
7.1.4 ควรมุO ง เนQ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษา โดยเสนอคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหQความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา และนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชQ
7.1.5 ควรสOงเสริมการนิเทศการศึกษา โดยนําขQอมูลสารสนเทศจัดทําสรุปรายงานผล
เผยแพรOเทคนิคการนิเทศ
7.2 ขQอเสนอแนะสําหรับผูQปฏิบัติ
7.2.1 ดQ านการพั ฒ นากระบวนการเรี ยนรูQ ผูQ บ ริ ห ารควรตรวจสอบขQ อ มู ล สารสนเทศ
เกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบการเรียนรูQที่สอดคลQองกับศักยภาพและบริบทของผูQเรียน
7.2.2 ดQานการวัดผลประเมินผลและการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนผูQบริหารควร
เก็บรวบรวมขQอมูล หลักฐาน เอกสารวิชาการที่แสดงพัฒนาการ และตัดสินผลการเรียนของผูQเรียน
7.2.3 ดQานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผูQบริหารควรนําขQอมูล
สารสนเทศไปใชQในการวัดและประเมินผลไปจัดทําเอกสาร ปพ.1-7
7.2.4 ดQ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษาผูQ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรเสนอ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหQความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชQ
7.2.5 ดQ านการนิ เทศการศึก ษา ผูQบ ริ หารสถานศึ กษานําขQ อมู ล สารสนเทศจัดทํ าสรุ ป
รายงานผล เผยแพรOเทคนิคการนิเทศ
7.3 ขQอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตOอไป
7.3.1 ควรศึกษาปKจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตOอการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการ
ในสถานศึกษา ดQานการพัฒนากระบวนการเรียนรูQ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกOน เขต 2
7.3.2 ควรศึกษาการพัฒนาตัวบOงชี้การจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 2
7.3.3 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา
ดQานการพัฒนากระบวนการเรียนรูQ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกOน เขต 2
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